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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Information 

  

Beslut 

Följande informationer godkändes och läggs till handlingarna. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, informerade om räddnings- och beredskaps-
förvaltningens verksamhetsplan 2012-2014. 

 Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om att kommunen ska 
söka statsbidrag för att sanera Solgårdarna. 

 Tomas Reinholdt, personalchef, återrapporterar om långsiktig personalför-
sörjning d.v.s ledartätheten, fördelningen heltid- och deltidsanställda samt 
arbetet med ett samverkansavtal med en samverkansorganisation. 

 Håkan Hansi, kommunchef, informerade att han har fått i uppdrag av kom-
munledningen att genomföra en organisationsförändring genom en sam-
manslagning av delar av näringslivsförvaltning och kultur- och fritidsför-
valtningen.  Den nya förvaltningen skall ledas av en förvaltningschef och 
lokaliseras i den ombyggda och anpassade Centralskolan. 

Syftet är att ta tillvara på utvecklingsmöjligheter och synergieffekter. All 
utbildningsverksamhet skall samlas under en gemensam förvaltning, Ut-
bildningsförvaltningen. 

Arbetsmarknadsfrågorna och integrationsverksamheten lyfts ur näringslivs-
förvaltningen. Under processtiden skall därför avgöras var integrationsverk-
samheten och arbetsmarknadsfrågorna skall vara organiserade. 

Ytterligare ett mål är ett effektivare resursutnyttjande och en minskning av 
kostnaderna för administration, lokaler och ledning samt minskade kostna-
der för den politiska nämndsorganisationen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Motion från Lars Nilsson (S) om likvärdig tillämpning av 

rullstolsburnas kostnader för resor 
 KS 2011/249 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige bifaller motionen då eleverna kommer att ersättas för den fak-
tiska egenavgiften. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-10-27, § 98, att motionen bifalls med 
svaret att eleverna kommer att ersättas för den faktiska egenavgiften. De elever som 
har ett funktionshinder och inte kan åka buss med länstrafik till gymnasiet i Luleå 
använder färdtjänst. Familjen ersätts kontant med 1 420 kronor per månad. De ele-
ver som åker buss till Luleå får ett färdbevis, för detta betalar kommunen 1 183 kro-
nor per månad till länstrafiken. 

Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att rullstolsburna gymnasieelever boende i 
kommunen och som idag pendlar till annan fyrkantskommun inom samverkansav-
talet, ges samma förutsättningar som icke funktionsnedsatt att studera i en fyrkants-
kommun utan merkostnad på grund av funktionsnedsättning. 

För lika behandling av studerande inom fyrkantens samverkansavtal begär motionä-
ren att kommunfullmäktige beslutar om likriktning av kommunens tillämpning av 
kostnadsuttag för resor mellan bostad och gymnasieskola motsvarande de övriga 
kommunernas i samverkansavtalet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet 

 KS 2010/815 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Den nya kollektivtrafiklagen, som träder i kraft den 1 januari 2012, innebär att re-
gionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas i varje län. En av huvuduppgifterna 
för dessa myndigheter blir att ta fram trafikförsörjningsprogram som ska utgöra 
plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet. 

Den nya lagstiftningen innebär också att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla 
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik både lokalt 
och regionalt. 

Dagens kommunala organ i respektive län ersätts med en regional kollektivtrafik-
myndighet. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som idag ofta fattas av länstrafik-
bolag. Föreslås beslutas om på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning 
med annan samhällsplanering. Mer operativa uppgifter som att upphandla kollektiv-
trafik ska kunna utföras av aktiebolag och av enskilda kommuner. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20, § 65, att avslå förslaget till att Norrbot-
tens Läns Landsting ska vara Kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten. Alternativet är 
då att skapa ett kommunförbund för uppgiften. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning med tillhörande samarbetsav-
tal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndig-
het 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i 
Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde  

3. Kommunfullmäktige beslutar att säga upp gällande konsortieavtal för Länstrafi-
ken AB i samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011, 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst samt sam-
ordning av skolskjutsar till kollektivtrafikmyndigheten. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att en ledamot samt ersättare ska väljas för perio-
den 2012-01-01 till 2014-12-31 till kommunalförbundets direktion.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet, forts 

 KS 2010/815 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Upplåning 2012 

 KS 2011/747 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens likviditet uppgick vid ingången av 2011 till 173 miljoner kr och pro-
gnostiseras vid årets slut ligga på cirka 10 miljoner kr. Huvudorsakerna till den 
minskade likviditeten är att verksamheternas nettokostnader ökat jämfört med 2010 
och f.n ligger högt över budget liksom att utlåning till Trafikverket skett med 45 
miljoner kr i oktober för arbete på väg 97 samt att investeringsverksamheten under 
året har varit omfattande. Därutöver erhöll kommunen en negativ slutavräkning på 
skatteintäkterna i januari 20 Il med c:a 30 miljoner kr. Kommunens målsättning om 
20 dagar betalningsberedskap kommer inte att uppnås. I januari 2012 förfaller 
kommunens enda lån på 20 miljoner kr till betalning och under våren 2012 är ytter-
ligare utlåning till Trafikverket med 35 miljoner kr inplanerad dvs totalt 80 miljoner 
kr. Bodens kommun har dock åtagit sig att maximalt förskottera 100 miljoner kr till 
Trafikverket för riksväg 97 att återbetalas 2014. 

Mot bakgrund av ovanstående föreligger ett upplåningsbehov för kommande år. 
Dels behöver det lån som förfaller i januari omsättas dvs förlängas men därutöver 
kommer ytterligare upplåning att vara nödvändig under 2012. Det totala upplå-
ningsbehovet liksom upplåningstidpunkter är svåra att uppskatta och är bl.a beroen-
de av kommande beslut om kostnadsreduceringar i verksamheterna och/eller inve-
steringsbudgeten samt driftutfallet under 2012. 

Mot bakgrund av ovanstående föreligger ett upplåningsbehov för kommande år. 
Dels behöver det lån som förfaller i januari omsättas dvs förlängas men därutöver 
kommer ytterligare upplåning att vara nödvändig under 2012. Det totala upplå-
ningsbehovet liksom upplåningstidpunkter är svåra att uppskatta och är bl.a beroen-
de av kommande beslut om kostnadsreduceringar i verksamheterna och/eller inve-
steringsbudgeten samt driftutfallet under 2012. 

 
Ekonomikontoret säger i sin skrivelse 2011-11-16 att kommunens utlåning till Tra-
fikverket kan finansieras med extern upplåning. Ekonomikontoret föreslår att 
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen och därifrån vidare till ekono-
mikontoret att utifrån utvecklingen av likviditeten besluta om förlängning av befint-
ligt lån om 20 miljoner kr samt nyupplåning under 2012 inom en ram om maximalt 
80 miljoner kr. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Upplåning 2012, forts 

 KS 2011/747 

Beredningens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kr som förfaller 
till betalning under år 2012 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2012 med totalt 80 miljoner kr 

Beredningens förslag till kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 
år 2012 omsätta lån dvs låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kr som 
förfaller till betalning under år 2012 

2. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 
år 2012 nyupplåna dvs öka kommunens skulder under år 2012 med maximalt 
80 miljoner kr 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

Sid 

8 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Detaljplan för del av Svartbyn 1:128 m fl, Rv 97 –  

Gamla Lulevägen 
 KS 2010/425 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har för avsikt att bygga en med järnvägen planskild förbindelse mellan 
Rv 97 och Gamla Lulevägen i anslutning till PEAB-travet och Nylandsbäcken. Då 
detaljplanen är antagen redan 1978 har kommunen beslutat att göra en ny prövning 
av förslaget. 

Mellan bostadsområdena Södra Svartbyn och Torpgärdan och områdena väster om 
dessa finns en 4 km lång barriär. Syftet är att bygga en led mellan Gamla Lulevägen 
och Rv 97 som bryter barriären. Det medför kortare körsträckor totalt sett, förbätt-
rad trafikmiljö för boende på delen genom Torpgärdan, förbättrad kommunikation 
mellan Torpgärdans Östra och Västra industriområden, kortare utryckningsvägar 
för Räddningstjänsten mm. En med både järnvägen och Rv 97 planskild gång- och 
cykelväg byggs också ut i anslutning till den nya leden. 

Den nya leden medför också att landskapsbilden förändras för de närmast boende 
då det byggs en väg där det idag växer träd och annan vegetation. Sulfidlera kom-
mer att bortschaktas och användas till att utforma landskapet i anslutning till Rv 97. 
För naturområdet mellan vägen och bebyggelsen har ett gestaltningsförslag upprät-
tats. Förslaget kommer att bearbetas om det blir aktuellt att bygga vägen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 98 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

samt timavgift vid tillämpning av taxan 
 KS 2011/715 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för kommunens prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2012. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med den 1 januari 2012. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (total index) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011 . 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2008-10-20, § 136, taxa inom miljöbal-
kens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom miljöbalkens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 73, ny taxa för prövning och till-
syn inom miljöbalkens område med anledningen av de ändringar som skett i för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-20 § 136 om taxor för miljöbalkens områ-
de samt timavgift vid tillämpning av taxor. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Taxa för tillsyn enligt tobakslagens område samt timavgift 

vid tillämpning av taxan 
 KS 2011/714 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tillsyn enligt tobakslagen att gälla från 
och med 2012-01-01. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med 2012-01-01 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29 § 201, taxa inom tobaksla-
gens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom tobakslagens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 74, en ny taxa för tillsyn enligt to-
bakslagens område samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobak. 

Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Förändringen innebär hårda-
re krav för försäljare av tobaksvaror, då anmälan ska lämnas till miljö- och bygg-
nämnden innan försäljningen påbörjas, samt att ett egenkontrollprogram för verk-
samheten ska bifogas anmälan. Bland nyheterna finns även bestämmelser om att 
tillsynsmyndigheten får besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepa-
de överträdelser. 

Ändringarna medför att miljö- och byggnämndens arbetsinsats på tobaksområdet 
torde öka. Vid arbetet med den nya taxan har kommunallagen, självkostnadsprinci-
pen, likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet beaktats. 

Då taxan för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av kom-
munfullmäktige 2010-09-27 § 78) fastslår att för verksamheter som omfattar både 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och tobaksförsäljning ska tillsyn och 
avgift samordnas, har även denna bestämmelse tagits med i förslaget till ny taxa för 
tillsyn och handläggning enligt tobakslagen. Förslaget till ny taxa innebär att den 
tidigare årsavgiften på 650 kronor ersätts med timavgift som betalas efter tillsyn är 
utförd.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Taxa för tillsyn enligt tobakslagens område samt timavgift 

vid tillämpning av taxan, forts 
 KS 2011/714 

Timavgiften ska följa den uträkning som gjorts för miljötillsyn (förslag 795 kr). 
Denna förändring innebär att tobaksförsäljarna får betala för de faktiska kostnader 
som tillsynen på deras anläggning ger upphov till. 

Avgiften för handläggning avanmälan har justerats från 1300 kronor till 2 timmars 
handläggningstid. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen samt timavgift vid 

tillämpning av taxan 
 KS 2011/713 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla 
från och med 2012-01-01. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med 2012-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29 § 202, taxa inom strålskydds-
lagens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom strålskyddslagens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 75, ny taxa för tillsyn enligt strål-
skyddslagen samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Enligt 43 § strålskyddslagen (1988:220) får regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer medddela föreskrifter om avgifter för myndigheters verksam-
het enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana före-
skrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Enligt 16 a § strål-
skyddsförordningen (1988:293) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som utövas aven kommunal 
nämnd enligt 16 § första stycket. Av 16 § samma förordning följer att en kommunal 
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn 
inom kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor 
som lämnats med stöd av lagen följs såvitt avser solarieverksamhet. I 13 § strålsä-
kerhetsmyndighetens föreskrifter om solarieverksamhet (SSMFS 2008:36) regleras 
närmare över vilket område inom solarieverksamheten som nämnden bedriver till-
syn. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl-
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Det nya förslaget till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen är aktuellt då den tidi-
gare taxan kommit att bli gammal och inaktuell. Den stora förändringen som skett 
är att de tidigare årsavgifterna ersatts av timavgift som betalas efter tillsyn är utförd 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen samt 

beslut om timavgift vid tillämpning av taxan, forts 
 KS 2011/713 

Förändringen innebär att solarieägarna får betala för den faktiska kostnad som till-
synen på deras anläggning ger upphov till, istället för att skattekollektivet ska belas-
tas med dessa kostnader. 

Ytterligare en väsentlig förändring det nya förslaget medför är att även avgift för 
handläggning av anmälan ska uttas, vilket helt saknades i den tidigare taxan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 101 Taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom 

livsmedels- och foderlagstiftningen samt timavgift vid till-
lämpning av taxan 

 KS 2011/711 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för offentlig kontroll av livsmedel att gäl-
la från och med 2012-01-01 

2. Timavgiften vid tillämpning av taxan fastställs till 974 kronor per timme för 
planerad kontroll och 877 kronor per timme för extra offentlig kontroll samt för 
prövnings- och anmälningsärenden. Taxan gäller från och med 2012-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet.  

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom livsmedelslagstiftningens område. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 76, en ändring i taxa för miljö- och 
byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Anledningen till 
att ny taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlag-
stiftningen är de ändringar som skett i livsmedelsverkets vägledning om riskklass-
ning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. 

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig kon-
troll inom livsmedelsområdet. 

Miljö- och byggnämnden föreslår även 2011-10-31, § 77, en timavgift för miljö- 
och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Anledningen 
att beslut om ny timavgift behöver fattas är dels en anpassning till de nya taxor och 
dels en uppdatering av timavgiften till rådande förhållanden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116, om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 102 Justering av plan- och bygglovtaxa 

 KS 2011/712 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera gällande plan- och bygglovtaxa fast-
ställd av kommunfullmäktige 2011-04-11, § 27 enligt följande: 

 De avgifter som grundas på gällande prisbasbelopp enligt SFS 
2010:111, 2 kap 4 § om allmän försäkring (mPBB) justeras enligt den 
årliga omräkningen. 

 Strandskyddsdispens där ärendet inte fordrar något platsbesök eller för-
djupad utredning justeras till 100 x mPBB (x N) 

 Bygglov för skyltar där befintliga bygglovbeviljade skyltar byts ut mot 
nya och i storlek likvärdiga skyltar reduceras handläggningsfaktom till 
O,S HF vid prövning oavsett gällande skyltprogram. 

 Avgiften för rivningslov för byggnader mindre än 2S0 m2 regleras enligt 
justeringar i tabell 16 i den gällande plan- och bygglovtaxan. 

Tabell 16 Rivningslov inkl startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 50 m2 BTA 25 

50-99 m2 BTA 50 

100-249 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

> 1 000 m2 BTA 400 

 

2. Taxan gäller från och med 2012-01-01. 
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§ 102 Justering av plan- och bygglovtaxa, forts. 

 KS 2011/712 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 79, en justering av plan- och bygg-
lovtaxan. 

Nuvarande plan- och bygglovtaxa, antagen av kommunfullmäktige 2011-04-11 § 
27 upphävs i de avseenden som angetts i föreslagna justeringar från och med 2012-
01-01.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011 med revidering 1 mars 
tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen. 

Efter utvärdering av taxan föreslår miljö- och byggnämnden att prisbasbeloppet ju-
steras enligt den årliga omräkningen samt att mindre justeringar genomförs avseen-
de strandskyddsdispens, bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre byggna-
der. 
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§ 103 Bildandet av North Sweden Datacenter Location AB 

 KS 2011/408 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige anvisade 2011-06-20, § 73, 145 000 kr till förstudien  
(Fas 1) för bildandet av marknadsbolag Datalagringscenter. 

I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleå-
regionen visat sig hålla högsta internationella klass. I dagsläget har flera kända va-
rumärken efter bearbetning i USA efterfrågat offerter och varit på sitebesök i regio-
nen. Ett avgörande genombrott har skett då ett av de största internationella varu-
märkena, Facebook, väljer Luleåregionen för sin Europaetablering. Den invester-
ingen omsluter upp till fem miljarder och sker vid Aurorum Science Park i Luleå. 
Det är en historisk händelse med internationell lyskraft. Det är också ett gott exem-
pel på att investeringsfrämjande arbete i samverkan lönar sig. Etableringen öppnar 
ett tidsfönster där Luleå, Piteå och Boden får en kommunikationsanledning till öv-
riga internationella datacenters aktörer.  

I en alltmer föränderlig värld sker därför denna bolagsbildning med en uppstartspe-
riod på tre år. Vilken riktning bolaget därefter ska ta måste ske utifrån marknadens 
framtida behov. Valet av avtalslängd visar även på den inriktningen.  

Syftet med affärsplanen för North Sweden Datacenter Location AB är att det ska 
kunna utgöra underlag för bolagets framtida VD, ledning, ägare, och styrelse. Det 
ska också kunna användas som presentation för andra externa intressenter, exem-
pelvis finansiärer eller samarbetspartners. Affärsplanen kan också användas vid 
förankring hos medarbetare eller kollegor på lokal, regional eller nationell nivå. 
Den kan vara ett underlag vid rekrytering av potentiella nya medarbetare, nya sty-
relseledamöter eller nya ägare och även ett underlag eller en bilaga för de juridiska 
dokument som reglerar olika avtal eller ägande.  

Datacenterbranschen visar klusterbeteende vid etableringar. I North Carolina 
genomfördes under perioden 2007-2010 sex megaetableringar till ett värde av 18 
miljarder kronor. Stora krav på tillgång till säker förnyelsebar energi och ett kallt 
klimat tillsammans med infrastruktur och kompetens är behoven som driver bran-
schen.  

Luleå, Piteå och Boden svarar väl upp mot de höga krav som branschen ställer. 
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§ 103 Bildandet av North Sweden Datacenter Location AB, forts 

 KS 2011/408 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen och aktieavtalet för North Sweden 
Datacenter Location AB. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 500 tkr ur kommunfullmäktige konto för oförut-
sedda utgifter till ks-kommunledningsförvaltningen för 2012. För 2013 och 
2014 beaktas detta i ramarna för förvaltningen i arbetet med strategiska planen. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Uppdragsavtal Folkets Hus 

 KS 2011/664 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till uppdragsavtal mellan Bodens kommun 
och Folkets Hus. 

Resverationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman 
(C). 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2011-10-18, § 47, att kommunfullmäktige god-
känner upprättat förslag till uppdragsavtal mellan Bodens kommun och Folkets 
Hus. Nuvarande avtal med föreningen Folkets Hus som tecknades 2006 upphör att 
gälla 2011-12-31. Avtal sägs upp med hänvisning till de förändrade förutsättningar 
som kom att gälla i och med byggandet av Enter Galleria. 

Med anledning av detta har därför parterna träffats för att diskutera de förändringar 
i lokaliteter och verksamheter som uppstått vid byggandet av Enter Galleria och öv-
riga ombyggnationer i fastigheten Oxeln 1. 

Som framgår av avtalet ska ersättningen för den verksamhet som ska bedrivas en-
ligt avtalet utgå med 2,1 miljoner kronor mot tidigare 2,6 miljoner kronor exklusive 
index. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) och Roger Bohman (C) föreslår att ärendet avslås på grund av 
otydligt avtal. 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att beredningens förslag tillstyrks. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar en-
ligt Bosse Strömbäcks (V) förslag. 
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§ 105 Motion från Egon Palo (M) om grannsamverkan 

 KS 2009/737 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår att kommunen tar initiativ och annonserar för en informa-
tion om grannsamverkan för att motverka inbrott, vissa andra brott samt vatten- och 
brandskador. Kommunen ska även stödja verksamheten grannsamverkan genom att 
subventionera tillverkningen av skyltar till de områden där områden startar.  

Kommunledningsförvaltningen säger i skrivelse 2011-11-16, att de delar uppfatt-
ningen att grannsamverkan är en bra metod att motverka brott. Kommunlednings-
förvaltningen har samrått med polismyndigheten som gärna deltar i en information 
till allmänheten om grannsamverkan. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
kommunen kan annonsera om en sådan information och att detta kan genomföras 
under 2012. 

Däremot anser kommunledningsförvaltningen inte att det är kommunens uppgift att 
subventionera de skyltar som används. Motionen bör därför avslås i den delen.  

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag att kommunen annonserar och 
genomför en information om grannsamverkan till allmänheten. Informationen 
ska genomföras under 2012. 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att kommunen ska subventionera 
skyltar till de områden där grannsamverkan startar. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 106 Ändring av vissa månadsarvoden i bestämmelser om eko-

nomiska förmåner för förtroendevalda 
 KS 2010/787 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige ändrar månadsarvodena för följande förtroendevalda: 

 Månadsarvodena för ordförandena i kultur- och fritidsnämnden, miljö- 
och byggnämnden och överförmyndarnämnden ändras från 15 % till 20 
% av inkomstbasbeloppet. 

 Månadsarvodena för andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ord-
förande i Folkhälsorådet avskaffas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att 2011 års inkomstbasbelopp ska tillämpas un-
der 2012 vid beräkningen av månadsarvoden för förtroendevalda. 

3. Kommunfullmäktige ändrar med anledning av punkt 1 nämndernas driftramar 
enligt följande från och med 2012: 

 Ks-kommunledningsförvaltningen  - 325 tkr 

 Miljö- och byggnämnden  + 43 tkr 

 Överförmyndarnämnden  + 43 tkr 

 Kultur- och fritidsnämnden  + 43 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-12-20, § 118, bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda. I bestämmelserna finns regler om att vissa förtroen-
devalda får ett månadsarvode med en viss procent av inkomstbasbeloppet. In-
komstbasbeloppet motsvarar 52 100 kronor för 2011. 

Ordförandena i miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden och överför-
myndarnämnden har enligt nuvarande regler ett månadsarvode på 15 % av in-
komstbasbeloppet. Ordförandena i dessa nämnder har en stor arbetsbörda, varför 
kommunledningsförvaltningen bedömer det rimligt att deras månadsarvoden höjs 
till 20 %. Ordföranden i överförmyndarnämnden har enligt tidigare gällande regler 
haft ett arvode på 20 % av inkomstbasbeloppet. 

Samtidigt föreslår kommunledningsförvaltningen att arvodena för andre vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen och ordförande i Folkhälsorådet avskaffas. Dessa poster 
är för närvarande vakanta. Arvodena för de uppdragen har tidigare varit 30 % re-
spektive 8 %. 
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§ 106 Ändring av vissa månadsarvoden i bestämmelser om eko-

nomiska förmåner för förtroendevalda, forts 
 KS 2010/787 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen justeringar 
av nämndernas driftramar från och med 2012. 

Inkomstbasbeloppet ökar från 2012 från 52 100 kronor till 54 600 kronor, vilket 
motsvarar en ökning på 4,8 %. Ökningen till 2012 års inkomstbasbelopp skulle in-
nebära en sammanlagd ökning av kostnaderna för månadsarvoden på 266 tkr. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 2011 års inkomstbasbelopp ska 
tillämpas även under nästa år.  
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§ 107 Översyn av överförmyndarnämndens organisation 

 KS 2011/539 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en processkartläggning och med 
den vidare belysa bemanning och kompetens. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera överförmyndarverksamheten un-
der ekonomikontoret och i samband med det säkerställa det nära ledarskapet 
och juristkompetensen. Organisationsförändringen ska vara genomförd 2012-
01-01. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av överförmyndarnämndens organisation har genomförts i syfte att ta 
fram förslag till organisation som möjliggör förbättrad styrning, ledning, kontroll 
och uppföljning av verksamheten. 

Översynen visar på några tydliga förbättringsområden och förslag har lämnats på 
ny organisation. Det föreslås bland annat att överförmyndarexpeditionen flyttas till 
ekonomikontoret som egen enhet för att få nära tillgång till ekonomikontorets kom-
petens och resursförstärkning vid tillfälliga arbetstoppar. 

Den av överförmyndarnämnden sedan 2010 beslutade processkartläggningen och 
analysen bör snarast genomföras innan precisering görs av personalbehov för enhe-
ten. Detta för att säkerställa att processerna, arbetssätt och rutiner är utformade på 
ett sådant sätt att de är resurseffektiva och samtidigt möjliggör att verksamheten 
kan fullgöra sitt uppdrag. 
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§ 108 Strategi för eSamhället 

 KS 2011/475 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar Sveriges Kommuner och Landstings strategi för eSamhälle 
som en del i det fortsatta arbetet med digitala processer. 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram Strategi för eSamhället och re-
kommenderar kommunerna att anta den för sin del. 

Bodens kommun har under en lång tid arbetat aktivt för att realisera olika delar i det 
som SKL kallar för eSamhället. Det handlar bland annat om e-tjänster och att göra 
webbplatsen www.boden.se så användarvänlig som möjligt för att på så sätt skapa 
en digital ingång till kommunens medborgarservice. 

Arbetet med att få en effektiv e-förvaltning pågår på flera fronter. Det gemensam-
ma målet är att skapa rationella interna processer som gynnar både kommunens 
kunder och medarbetare. Det ger en smidigare handläggning som ger snabbare ser-
vice och kräver mindre personalresurser. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2011-11-16 att Bodens kommun antar Stra-
tegi för eSamhället som en del i det fortsatta arbetet med digitala processer. 
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§ 109 Kommunledningsförvaltningens och räddnings- och bered-

skapsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 
 KS 2011/728 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer Kommunledningsförvaltningens och räddnings- och 
beredskapsförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012-2014. 

Beskrivning av ärende 

Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsförvaltningen lämnar 
följande förslag till verksamhetsplan för 2012-2014. 

Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan bereds av tekniska utskottet. 
De tre förvaltningarnas verksamhetsplaner kommer att behandlas gemensamt av 
kommunstyrelsen den 12 december 2011. 
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§ 110 Yttrande över betänkandet SOU 2011:59 Spara i goda tider – 

för en stabil kommunal verksamhet 
 KS 2011/615 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Finansdepartementet har gett Bodens kommun möjlighet att yttra sig över betän-
kandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59. Ytt-
randet ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 13 januari 2012. 

Utredningen har haft i uppdrag att presentera förslag som förbättrar förutsättningar-
na för en kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln och som inte 
förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin. I syfte att öka kommunsek-
torns sparande för att bättre klara konjunkturnedgångar utan att verksamheten ska 
behöva dras ner föreslås dels förbättrade möjligheter att bygga upp resultatutjäm-
ningsreserver på lokal nivå dels ett centralt system som ska förhindra ett stort in-
täktsfall vid en ekonomisk kris. Ur ett konjunkturellt perspektiv föreslås inte någon 
förändring av reglerna för redovisningen av de kommunala pensionsåtagandena. 
Förslagen till förändringar föreslås införas från 2013.  

Ekonomikontoret har 2011-11-15 upprättat ett förslag till yttrande. 
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§ 111 Bidrag till Spionopera sommaren 2013 

 KS 2011/749 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar kulturprojektet ”Spionaffären Enbom och kalla kri-
get” bidrag med 130 000 kr. 

2. 130 000 kr anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Tomas Bretsky och Rolf Degerlund har för kommunen presenterat ett kulturprojekt 
kallat ”Spionaffären Enbom och kalla kriget”. 

Tanken är att ett specialskrivet verk ska produceras byggd på Bretskys bok ”Kod-
namn Mikael – spionaffären Enbom och Kalla kriget”. Verket ska uppföras som en 
sommaropera med musiker, sångare och skådespelare. Spelplatsen skulle enligt 
upphovsmännen vara Ängesholmen men då denna plats kommer att användas av  
O-ringendeltagare föreslås istället Killingholmen som spelplats.  

Kostnaden för en förproduktionsbudget uppgår till 130 000 kr och innefattar bl.a. 
beställning av synopsis, presentationsmaterial, regissörs- och scenografarvoden 
samt hyra av produktionskontor i 2 månader. 

Kultur- och fritidsförvaltningen säger i sin skrivelse 2011-10-19 att de ser förslaget 
som ytterst intressant eftersom ämnet verkligen berör Boden som samhälle och fö-
reslår att upphovsmännen beviljas 130 000 kr i bidrag till förproduktionsstudien. 
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§ 112 Bygdemedelsansökan från Gunnarsbyns sportklubb till 

multiarena 
 KS 2011/48 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår ansökan med motiveringen att bygdemedel ska ges till in-
satser som främjar näringslivet 

Beskrivning av ärendet 

Gunnarsbyns sportklubb ansöker om bygdemedel för att göra en multiarena, ansö-
kan omfattar även markplanering och marknadsföring till en beräknad totalkostnad 
av 965 000 kr. Bygdemedel söks med 945 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen har 2011-03-22 yttrat sig och enhetschefen föreslår att an-
sökan avslås då bygdemedel ska ges till insatser som främjar näringslivet. 

Ärendet återremitterades på arbetsutskottets sammanträde 2011-04-26, § 35, för vi-
dare utredning. 

Kommunledningsförvaltningen har 2011-11-14 lämnat en komplettering till ärendet 
där det bland annat står att bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berör-
da genom utbyggnaden av vattenkraft. Bygdemedel som inte ska användas till att 
ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av framför allt kommuner 
och ideella föreningar. Pengarna ska användas till investeringar för ändamål som 
främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

Bygdemedel kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader inom glesbygdsom-
råde: Edefors och Gunnarsby församlingar samt Brännberg med omland. Inom öv-
riga delar av kommunen kan bidrag utgå med högst 20 %. Avsteg kan prövas om 
särskilda skäl föreligger. Bygdemedel kan inte utgå till driftkostnader eller rörelse-
kapital. 
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§ 113 Ny organisation för kommunens brottsförebyggande arbete 

och folkhälsoarbete  
 KS 2011/748 

Arbetsutskottets förslag 

1. Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet avskaffas.  

2. Rådet för Trygghet och Hälsa bildas enligt upprättat förslag och placeras under 
kommunstyrelsen.  

3. Till rådet ska två ledamöter väljas ur kommunstyrelsen varav den ena är kom-
munalråd och den andra företräder oppositionen. 

4. Rådet för Trygghet och Hälsa tillförs administrativt stöd på 25 %.                                               

5. Rådet för Trygghet och Hälsa tilldelas en budget på 30 000 arvode, 55 000 öv-
rigt. Totalt 85 000 kr för år 2012 som flyttas över från tidigare Folkhälsorådets 
budget. 

6. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 jan 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår ett samgående av BodenBrå och Folkhälso-
rådet till Rådet för Trygghet och Hälsa där folkhälsoarbete tillsammans med brotts-
förebyggande rådets uppdrag organiseras inom ramen för det nya Rådet för Trygg-
het och Hälsa. 

Rådet för Trygghet och Hälsa ska behandla frågor ur ett brett och strategiskt per-
spektiv. Rådet ska behandla brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, 
folkhälsoarbete samt alkohol - drogförebyggande insatser. Förankring ska finnas i 
strategiska planens inriktning avseende trygghet och hälsa. 

Rådets brottsförebyggande arbete ska ha sin grund i Överenskommelse om samver-
kan för ökad trygghet i Boden. Det drogförebyggande arbetet, som är ett samhällsö-
vergripande uppdrag, ska särskilt prioriteras. Samarbete ska ske över nämndsgrän-
sen och i samverkan med organisationer och näringslivet. 

Rådets folkhälsouppdrag ska ha sin grund i det Nationella folkhälsomålet och Folk-
hälsopolitiska strategin för Norrbotten. Barn och unga samt äldre är särskilt viktiga 
målgrupper.             
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§ 114 Bygdemedelsansökan från Sävast AIF till konstgräsplan 

 KS 2011/671 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Sävast AIF. 

Sammanfattning 

Sävast AIF ansöker om bygdemedel med 3 250 000 kr till en konstgräsplan inklusi-
ve belysning och bollnät i Sävast. För att göra detta söks även medel för borttag-
ning av befintlig gräsmatta och underarbete. 

Den totala kostnaden för beräknas uppgå till 3 625 000 kr. 300 000 kr söks av Riks-
idrottsförbundet via Norrbottens fotbollsförbund. 

Näringslivsförvaltningen avslår ansökan 2011-11-21 med hänvisning till att byg-
demedel i första hand ska användas för att främja näringslivs- och sysselsättnings-
utvecklingen i kommunen. 
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§ 115 Avskrivningar av utestående fordringar 

 KS 2011/273 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att utestående 
fordringar på 198 225,48 kr avskrivs. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar enligt nedanstående samman-
ställning avskrivs. 

Avskrivning p g a att fordran överförts till långtidsbevakning 128 967,16 
Avskrivning p g a konkurs m m     69 258,32 

Summa avskrivningar    198 225,48 

Kostnaden för avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan reglerats i 
2010 års bokslut bokförs på respektive nämnd och belastar den verksamhet som 
fordringen tidigare intäktsbokförts på. Avskrivningen belastar styrelser och nämn-
der enligt följande: 
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§  Avskrivningar av utestående fordringar, forts 

 KS 2011/273 

 

Belopp Totalt
Kommunstyrelsen
Tomträttsavgälder 4 412,00
Livsmedelskontroll 6 600,00
Löneskulder 10 171,00 21 183,00

Tekniska utskottet
Vatten o renhållning 45 198,07
Slamdebitering 2 100,00
Motorvärmaravgifter 2 079,00
VA-ledning rep 2 000,00
Hyror 5 540,00
Felsorterat avfall 500,00 57 417,07

Socialnämnden
Avgifter omsorg 82 584,93
Hyror 15 675,00 98 259,93

Barn- o utbildningsnämnden
Avgifter barnomsorg 11 015,48
Musikskoleavgifter 320,00
Ers anlagd brand 1 360,00
Låneböcker Björknäs gymn 280,00 12 975,48

Kultur- o fritidsnämnden
Boklån 3 700,00
Ej återlämnad nyckel 500,00
Årskort Nordpoolen 2 590,00
Hyra 1 600,00 8 390,00

TOTALT 198 225,48
varav nedskrivet i bokslut 2010 -1 456,00 Äldreomsorgsavgifter
varav nedskrivet i bokslut 2010 -879,19 VA och renhållning
varav nedskrivet i bokslut 2010 -1 113,66 VA och renhållning
Summa att belasta 2011 194 776,63

 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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